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Jornal ACEIG
A voz do empresário

 
 Lançamento da Campanha do dia das

mães e namorados 2016 aconteceu
na ACEIG no dia 11 de Março 

 A Associação Comercial e Empresarial de Igarapava 
realizou no último dia 11 de março, um Café da manhã 
empresarial, no intuito de promover o lançamento da 
Campanha de Dia das Mães e Namorados 2016. O tema da 
promoção este ano é "Dia das mães e namorados 
ACEIG...carinho embalado com amor". 

Na ocasião, esteve presente o consultor da Facesp, Sr. 
Marcio Pessolo que falou sobre a importância da 
participação das empresas em campanhas promocionais. 

Devido ao sucesso dos dois últimos anos, a Campanha 
deste ano segue o mesmo formato, unindo as duas datas 
(mães e namorados). 

Ao todo, serão sorteados 07 vales-compras, 1 Dia de 
beleza e um Jantar com acompanhante. Para concorrer, o 
consumidor deve efetuar suas compras nas lojas 
participantes da campanha. 

O empresário que aderir à Campanha ainda ganha de 
bônus a participação na Campanha de Dia dos Pais que 
será realizada posteriormente via Facebook. 

"Em tempos de crise, só sobreviverá quem for 
empreendedor. É preciso mostrar a cara da empresa e 
apostar em novas ideias. " 

". – Disse o Presidente Sr Fernando Takeo. 

Os colaboradores ACEIG estarão nas ruas para a 
comercialização da Campanha a partir do dia 14 de março 
de 2016 e você não pode ficar fora dessa. Participe! 

www.acigarapava.com.br

 Veja ainda nesta edição: 

* Palestra sobre DL - Desenvolvimento e Liderança aconteceu na ACEIG no dia 07 de Março.

* Impostômetro da Associação Comercial de SP atingiu R$ 400 bilhões no dia 09 de Março.

* Conselho Regional de Contabilidade orienta contadores de Igarapava.

* MATERIA NOVA

* ACEIG apoia manifesto do dia 13 de Março a favor do Impeachment da presidente Dilma.

* Edital de Convocação



Palestra sobre DL - Desenvolvimento e Liderança

aconteceu na ACEIG no dia 07 de Março
No dia 07 de março a Associação Comercial e 
Empresarial de Igarapava recebeu o Consultor em 
desenvolvimento humano, Danilo Araújo Uhlemann 
do instituto INEXH- Instituto Nacional de 
Excelência Humana, para uma palestra sobre o curso 
DL. 

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer 
a respeito do treinamento, que acontece uma vez por 
mês na cidade de Araxá-MG e tem como um dos 
principais propósitos ajudar as pessoas a acessar seu 
potencial interior infinito, assim permitindo 
desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Palestrante-Danilo Araújo Uhlemann. Par�cipantes- Funcionários e empresários associados. 

O palestrante Danilo durante sua apresentação explicou que o treinamento utiliza e aplica modernas técnicas de PNL (Programação Neurolinguistica) e 
realizou algumas dinâmicas, dando uma prévia do que acontece e é abordado no treinamento. De acordo com o mesmo o final de semana dedicado ao DL 
é uma experiência única e renovadora. 

O presidente da ACEIG Fernando Takeo Malagutti Kodama, que já participou do treinamento, ressaltou ao final que para ele a melhora do seu 
desenvolvimento pessoal é visível, e que todos que puderem participar não percam a oportunidade. 

O último treinamento nos dias 18,19 e 20 de março, no hotel Nacional Inn da cidade de Araxá-MG. Para maiores informações entre em contato com a 
ACEIG, pelo telefone: 3172-1709 ou Danilo Araújo Uhlemann pelo telefone: 34-99801-4199. 

Impostômetro da Associação Comercial de SP

atingiu R$ 400 bilhões no dia 09 de Março 
O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) registrou a marca de R$ 400 
bilhões na quarta-feira (9), às 13h10. 

Em 2015, esse valor – que representa o total de impostos, taxas e contribuições pagas pelos 
brasileiros desde o começo do ano – foi atingido dia 10 de março, o que aponta ligeiro aumento da 
arrecadação nominal de tributos. 

"O governo alega queda na arrecadação real (descontada a inflação) mas, para o contribuinte, o que 
prevalece é o valor nominal, é o que efetivamente é pago por ele", afirma o presidente da ACSP e da 
Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Alencar Burti. 

"E essa alegação do governo é usada para justificar o aumento, criação ou recriação de impostos, o 
que só vai aprofundar a crise", complementa ele. 

O que dá para fazer com 400 bilhões: Construir mais de 351.864 km asfaltado de estradas  -  
Fornecer cestas básicas para toda a população brasileira por 7 meses  -  Construir mais de 
29.322.006 salas de aula equipadas  -  Comprar mais de 5.026.630 ambulâncias equipadas  -  
Contratar mais de 30.333.110 professores do ensino fundamental por ano  -  Comprar mais 
de 202.321.841 TVs de Led  -  Construir mais de 1.405.013 postos de saúde equipados  -  
Pagar 27.019 meses a conta de luz de todos os brasileiros  -  Fornecer mais de 2.890.312.010 
bolsas família  -  Construir mais de 11.561.248 casas populares de 40 m2  -  Construir mais de 
4.398.301 km de redes de esgoto.
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Conselho Regional de Contabilidade

orienta contadores de Igarapava  
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) realizou, no final de fevereiro, em Igarapava, uma 
palestra técnica que visou contribuir para o desenvolvimento profissional dos contadores do município e região. Com o tema 
"Contabilização da Folha de Pagamento para Pequenas e Médias Empresas", o evento aconteceu na Associação Comercial e 
Empresarial de Igarapava (Aceig) e foi coordenado pelo delegado do CRCSP em Igarapava, Marco Túlio de Oliveira 
Machado. Machado é o representante do Conselho na cidade e tem como papel manter sempre estreito o relacionamento 
entre o CRCSP e os profissionais da contabilidade de Igarapava, colaborar, conhecer os desafios e as necessidades, levar as 
opiniões da classe para o conhecimento dos conselheiros da entidade. Os delegados são a ponte para que o CRCSP possa 
oferecer sempre o melhor atendimento aos profissionais, contribuindo para o sucesso de suas carreiras.  As palestras do 
CRCSP são realizadas em todo o Estado de São Paulo e têm como objetivo valorizar a profissão contábil e proteger a 
sociedade usuária dos serviços de contabilidade, por meio de atividades que orientam e capacitam os contadores. É 
prerrogativa do Conselho garantir que a Contabilidade seja praticada de forma sempre ética e responsável. Para o delegado 
do CRCSP em Igarapava, o profissional da contabilidade tem muita importância no processo de mudança e transparência da 

sociedade. "Sem contabilidade e transparência das organizações públicas e privadas, não há credibilidade e governabilidade", disse sobre a delegacia do CRCSP. Entre as atribuições 
das delegacias está o recebimento, exame e encaminhamento à sede do Conselho da documentação relativa ao registro dos profissionais da contabilidade naquele município, cadastro 
das empresas de serviços contábeis, requerimentos, ofícios e representações. 

Par�cipantes da palestra CRC. 

Contribuintes podem apoiar projetos sociais

na hora de declarar o Imposto de Renda
Até final da declaração, em 29 de abril, pessoas físicas têm a opção de destinar até 3% e contribuir com idosos, adolescentes e 
crianças.

 O período de entrega da declaração do Imposto de Renda já começou e até a data final, em 29 de abril, pessoas físicas de todo o país 
podem destinar até 3% do imposto aos Fias (Fundos da Infância e Adolescente) no momento da declaração. Mesmo quem destinou parte 
do imposto até o final de 2015 ainda pode contribuir, complementando o teto real de 6%.  Com essa destinação, os contribuintes estão 
apoiando políticas públicas, voltadas para crianças e adolescentes.  Para ajudar crianças e adolescentes, o contribuinte deve procurar o 
Fumcad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de seu município para ter acesso aos projetos que podem receber a 
contribuição. Cabem aos Fundos financiar programas e ações com o objetivo de assegurar os direitos sociais dessas pessoas e criar 
condições de autonomia, integração e participação na sociedade.

 Contabilidade voluntária: O Sistema Conselho Federal de Contabilidade/Conselhos Regionais de Contabilidade (CFC/CRCs) realiza o Programa do Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC), que conta com profissionais contábeis voluntários cadastrados em todo o país. Esses profissionais estão comprometidos com questões sociais e com a disseminação 
de dados sobre a destinação do Imposto de Renda e a orientação de entidades do Terceiro Setor sobre como receber os recursos.  A orientação aos contribuintes é uma das formas da 
classe contábil atuar voluntariamente.  Para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), órgão responsável pelo registro da profissão contábil, o 
profissional da contabilidade tem o conhecimento técnico e a oportunidade de esclarecer dúvidas e dar sugestões ao contribuinte com relação ao IR. “Muitas vezes, pessoas físicas ou 
empresas não têm informações sobre como encaminhar parte do importo devido para ações sociais”, disse o presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo.

 Passo a passo para destinação: 1. - No programa da Receita Federal, acesse a aba "Resumo da Declaração", selecione "Doações Diretamente na Declaração - ECA" e clique em 
"Novo".    2. - Clique na opção "Municipal", em UF selecione "SP - São Paulo" e em município role a lista e clique no município de sua escolha.    3. - Verifique o "Valor disponível para 
doação" e copie o número para o campo "Valor" acima. Clique "Ok".    4. - Após registrar a doação, vá para aba "Imprimir" selecione "Darf - Doações Diretamente na Declaração - 
ECA". Clique duas vezes no item que irá aparecer na tela, imprima Darf e efetue o pagamento antes de 29 de abril de 2016. 

Sobre o CRCSP:  O CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) faz parte do sistema de registro e fiscalização do exercício da profissão contábil. Em seus 
registros ativos constam mais de 140 mil profissionais e mais de 20 mil empresas de serviços contábeis. Por meio do CRCSP, esses profissionais e empresas contam com um 
diversificado programa de educação profissional continuada, composto por palestras, seminários e oficinas realizadas na capital e no interior. No portal do conselho estão disponíveis 
informações técnicas e notícias sobre o setor, disponibilizadas por diferentes ferramentas de comunicação, como a TV CRCSP. O objetivo do portal é esclarecer e levar conhecimento 
para profissionais e empresários da área contábil, reforçando a importância da profissão - www.crcsp.org.br - www.facebook.com.br/crcsp.oficial.

Mais informações para a imprensa: Assessoria de imprensa do CRC SP - Denise Kelen - jornalismo@crcsp.org.br - Fone: (11) 3824.5400 rama 1145/ 96076.0589.



ACEIG apoia manifesto do dia 13 de Março

a favor do Impeachment da presidente Dilma 
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A Associação Comercial e Empresarial e demais entidades lideraram o movimento do dia 13/03/2016 em Igarapava a favor do Impeachment da presidente Dilma. O 
movimento aconteceu em todo país durante o período da manhã e tarde do domingo 13 de março. Rio de Janeiro e São Paulo registraram a maior concentração de 
pessoas, de acordo com os organizadores do evento em São Paulo foram 1 milhão e 400 mil participantes e Rio de Janeiro com 1 milhão. 

De acordo com o portal de notícias G1, o protesto deste domingo foi o maior já registrado no Brasil, houve registro de protestos em todos os estados e de acordo com 
organizadores do evento mais de 6 milhões de brasileiros saíram as ruas contra corrupção, a favor do impeachment da presidente e em defesa do juiz responsável pela 
investigação da Lava Jato Sérgio Moro. 

Aqui na cidade de Igarapava os manifestantes carregaram faixas em apoio ao movimento, a passeata acompanhada de vários carros saiu da Praça de Eventos 
percorrendo as ruas da cidade e encerrou na Praça Rui Barbosa onde, o presidente da ACEIG, Fernando Takeo Malagutti Kodama fez um discurso de incentivo a 
participação da população nestes manifestos, em seguida houve a execução do hino nacional. O movimento foi até as 11:40h. 

IGARAPAVA, ABRIL DE 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Igarapava - ACEIG, Sr. 
Fernando Takeo Malagutti Kodama, no uso de suas atribuições estatutárias, 
especialmente aquelas dispostas nos Artigos 20, IV; 30; 32; 35 e 36 do Estatuto Social 
convoca todos os associados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA que será 
realizada no dia 29 de abril de 2016, às 19 horas, conforme previamente designado 
pelo Conselho Deliberativo, nos termos do Art. 25, VIII, do Estatuto Social, em 
primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados e, não 
havendo quorum, em segunda convocação, às 19h30min, com qualquer número de 

associado, cuja a mesma dar-se-á na sede social da entidade, situada na Avenida 
Maciel, 460, Centro, nesta cidade, para deliberar sobre as seguinte matérias:

1. PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2014 e 2015.

2. ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E DO CONSELHO DELIBERATIVO.

Neste ato, o Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Igarapava - 
ACEIG ainda informa para todos associados que se encontram abertas as inscrições 
das chapas que tenham interesse em concorrer à Eleição da Nova Diretoria e 
Conselho Deliberativo, para o biênio ABRIL/2016 – ABRIL/2018, respeitando as 
normas estatutárias, cujo registro deverá ocorrer até o próximo dia 20 de Abril de 
2016, às 17 horas, na sede da entidade. Lembrando que, de acordo com o disposto no 
Art. 37, do Estatuto Social da entidade, "poderão votar e ser votados os associados 
que estiverem no pleno gozo de seus direitos estatutários, desde que tenham sido 
admitidos no quadro social há mais de 01 (um) ano". 

IGARAPAVA/SP, 14 de março de 2016.
FERNANDO TAKEO M.KODAMA - PRESIDENTE


